
                                                   شناسنامه شاخص ها                                                        
 

و هر گونه ترشحات آلوده بیمار به بریدگی های باز، غشاء مخاطی ،  مواجهه شغلی با اشیاء نوک تیز و برنده   تعریف شاخص:

 .می باشد ملتحمه چشم و گاز گرفتگی یا پارگی اپیدرم

 

 كاركنان بررسي ميزان خطر بيماريزايي ناشي از تماس در : رو اهمیت موضوع و چالش پیش

 

 . پیامدینوع شاخص )ساختاری ، فرایندی ، پیامدی (: 

 

 100×تعداد کارکنان نیدل استیک در یک دوره زمانی معین فرمول شاخص: 

 تعداد کل کارکنان در همان دوره زمانی   

 تعداد افرادي كه مواجهه داشته اند تعریف صورت شاخص:.

 معرض خطر مي باشندكه در كليه پرسنل در ماني تعریف مخرج شاخص: 

هر گونه مواجهه شغلی با  اشیاء نوک تیز یا ترشحات آلوده به عنوان مواجهه شغلی محسوب و ثبت  گیری شاخص:نحوه اندازه

 می شود 

 فرم مواجهه شغلی و ارسال به واحد کنترل عفونت ماهیانه تکمیل منبع و گردآورندة شاخص:

 بازه زمانی اندازه گیری : ماهانه

 

 کنترل عفونتمسئول ئول: فرد مس

 

 توسط تیم مدیریت اجرایی و بررسی در کمیته کنترل عفونتارسال به دانشگاه ماهانه ، نحوه و سطح گزارش دهی: 

 

 ههانما تناوب گزارش دهی: 

 

دادن نتيجه موارد طرح در كميته كنترل عفونت،ارسال فرم ها به صورت هر سه ماه به دفتر مديريت پرستاري ، نحوة ارائه بازخورد:. 

 نيدل استيك به بخش ها

 

نفر مواجهه شغلي داشته اند كه ، آمار مواجهات   5نفر پرسنل درماني   234از تعداد  99در سه ماهه سوم  سال  تناوب ارائه بازخورد:

 هر سه ماه يكبار به بخش هاي مربوطه بازخورد داده مي شود.

                                             تعالی بسمه                                                                               

                                              

   در کلیه بخش ها و واحدها با نیدل استیک درصد پرسنل با مواجهه شغلی : شاخصعنوان 

 1400ارديبهشت تاريخ ابالغ :  07کد شاخص : 

 28/01/1400 بازبینی: تاريخ

 دفتر حاکمیت بالینی

   بیمارستان زينبیه خورموج



 

 

   صفر: Targetمیزان هدف 

 

 صحت و دقت در ثبت فرم ها کیفیت اطالعات: 
 

 آموزش حين راند و تشكيل كالس در رابطه با مواجهه شغلي 

        سنل قرار دادن اين امكانات كه با خود بر بالين سترس پر سيفتي باكس و در د سيني هاي الين گيري به همراه  تهيه كردن 

 بيمار ببرند.

 كالس در اين رايطه تاكيد بر رعايت احتياطات استاندارد و برگزاري

 

 

 

 فاطمه شکوهی)سوپروايزر کنترل عفونت( نام و نام خانوادگی تهیه کننده:

 لی مظفری ) بهبود کیفیت (لی نام و نام خانوادگی تأيید کننده :

 آقای دکترعلی بهنام مجرد )سرپرست  بیمارستان( نام و نام خانوادگی تصويب کننده :

 
 
 
 


